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Kéviselő-testülete 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvényében foglaltak 

értelmében idén – az elmúlt évek rendeleti úton történő szabályozásával ellentétben – pályázniuk kell 

a települési önkormányzatoknak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek 

ingyenes nyári étkeztetése támogatásához. 

 

Tekintettel arra, hogy a Pályázati felhívás megjelenése és a pályázat benyújtásának határideje között 

rövid idő áll majd rendelkezésre, az Emberi Erőforrások Minisztériuma a felkészüléshez egy 

tájékoztatót juttat el az önkormányzatokhoz 2015. április 27-én. 

 

Eszerint a nyári gyermekétkeztetés biztosítására támogatást azok a pályázó települési önkormányzatok 

igényelhetnek, amelyek vállalják, hogy a nyári időszakban folyamatosan, legalább 43, legfeljebb 53 

munkanapon keresztül napi egyszeri meleg étkeztetést biztosítanak a rászoruló gyermekek számára a 

nyári szünidőben 2015. június 16. és augusztus 28. között. 

 

A települési önkormányzatoknak a nyári gyermekétkeztetéshez nyújtott támogatása a 

következőképpen alakul: 

. a leghátrányosabb helyzetű települések valamennyi rászoruló gyermek után pályázhatnak 

támogatásra önerő nélkül, 

. a hátrányos helyzetű települések önerő nélkül a rászoruló gyermekek 55%- a után pályázhatnak 

támogatásra, azon túl önerőből támogatott gyermekekkel megegyező számú gyermekek után, 

. a fenti két kategóriába nem tartozó települések önerő nélkül csak a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülő gyermekek 30 %-a után pályázhatnak támogatásra, azon túl az önerőből 

támogatott gyermekekkel megegyező számú gyermek után. 

 

Az igényelhető támogatás egy rászoruló gyermekre jutó napi összege a tavalyival egyezően 440,-Ft. A 

pályázati felhívásban meghatározásra kerül, hogy az önkormányzat a támogatás összegének legfeljebb 

20%-át az étkeztetéssel felmerülő költségek fedezésére fordíthatja. Fontos változás és könnyítés a 

korábbi évekhez képest, hogy idén a nem követelmény az alapanyagra fordított összeg 30%-nak 

megyén vagy a település 40 km-es körzetén belüli őstermelőtől, kistermelőtől történő beszerzése, 

hanem ez előnyt jelent a pályázatok elbírálása során. 

 

A pályázat előkészítése érdekében a települési önkormányzat jegyzőjének fel kell mérni a településen 

élő, rászoruló gyermeket nevelő családok körében a nyári gyermekétkeztetés iránti igényeket. 



Az előzetes tájékoztatás szerint a pályázat elektronikus rögzítésének határideje: 2015. május 07. éjfél. 

A pályázati adatlapot és a további benyújtandó dokumentumokat két eredeti példányban 2015. május 

08-ig kell beadni.  

 

A pályázati adatlapon kívül papír alapon az alábbi dokumentumokat kell benyújtani: 

 

- a pályázat benyújtásáról szóló képviselő-testületi határozat másolata, 

-az államháztartás rendjéről szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Korm. rendelet ( 

továbbiakban: Ávr.) 75. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatok eredeti példánya, 

-az Ávr 75. § (4) bekezdés a) pontja szerinti saját forrás biztosítására vonatkozó, 30 napnál nem 

régebbi nyilatkozat eredeti példánya. 

 

A fenti határidők elmulasztása jogvesztő. 

 

A nyertes pályázó elektronikus támogató okiratban az ÖNEGM rendszeren keresztül értesül a 

döntésről 2015. június 8-án. A helyi önkormányzatokért felelős miniszter a támogatói okiratok 

elfogadását követő 2 munkanapon belül utalványozza a támogatást, amelyet a Magyar Államkincstár 

soron kívül, egy összegben folyósít. 

 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi 

határozati javaslat elfogadására: 

 

……2015. (V. 06.) 

Tárgy: Gyermekszegénység elleni program keretében meghirdetett 2015. évi nyári gyermekétkeztetés 

tárgyában pályázat benyújtásáról 

 

 

Határozati javaslat 

 

Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a nyári gyermekétkeztetés 

biztosításához szükséges pályázat benyújtására vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

 

1 A Képviselő-testület fontosnak ítéli, hogy a gyermekszegénység elleni program keretében a 

rászoruló gyermek részére a nyári szünetben is biztosított legyen az egyszeri meleg étkezés. Ennek 

érdekében támogatja a nyári gyermekétkeztetés biztosításához szükséges pályázat benyújtását. 

 

Felelős: Keresztes Péter Pál polgármester 

Határidő: pályázat benyújtásának határideje  

 

A határozatról értesítést kapnak: 

 

1. Keresztes Péter Pál Kétpó Község Polgármestere 

2. Dr. Szűcs Attila Jegyző 

3. Képviselő-testület tagjai, helyben 

 

Kétpó, 2015. május 6. 

 


